
 

 
Operacija sodelovanja LAS : INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT 
ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE 

 

 
 

 
Stran: 1 

Datum, 16.10.2019 
 

Seznam vključenih zeliščarjev na območju LAS V objemu sonca v okviru 
projekta LAS sodelovanja »ITP ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE« 

 

PONUDNIK ŠT. 1: VONJ POLETJA  
 

PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME »Vonj poletja« Kmetija Marinič 
NASLOV Vedrijan 9, 5211 Kojsko 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Marija in Damjan Marinič  
TELEFON/GSM Marija Marinič 031 784 188 

Damjan Marinič 041 898 794 
EMAIL vonjpoletja@gmail.com 
SPLETNA STRAN www.vonjpoletja.si 
BLAGOVNA ZNAMKA Vonj poletja 
 

OPIS: 
»Vonj poletja« prihaja iz Goriških Brd, rajske deželice, kjer v sodelovanju z naravo in pridnimi rokami 
uspevajo raznovrstni sadovi narave. Vsemu temu smo na naši kmetiji dodali še ekološko gojenje, 
pridelavo in predelavo sivke, rožmarina, melise in drugih zelišč ter aromatičnih rastlin. Kot potrditev 
naših naporov, trdega dela in intenzivnih vlaganj, smo leta 2016 prejeli certifikat ekološke pridelave. 
Izdelki narejeni na naši kmetiji so naravni, edinstveni, prijazni človeku in okolju. Našo ponudbo smo 
poleg izdelkov iz zelišč in aromatičnih rastlin obogatili še s ponudbo za razne skupine v sklopu šolskih 
ekskurzij, teambuildingov, organiziranih izletov agencij. Ponujamo ogled polj sivke, sodelovanje na 
žetvi, ogled destilacije zelišč, degustacije, razne delavnice, na katerih se udeleženci seznanijo z 
pridelavo, predelavo in uporabnostjo, ter odkrijejo način, kako lahko živimo zdravo v sožitju z naravo. 
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KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Pridelava zelišč 

 Predelava zelišč: Živilski izdelki, Kozmetični izdelki 
 Gostinska in turistična zeliščna dejavnost 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

 
Certificirana ekološka pridelava 
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PONUDNIK ŠT. 2: KIKRCA  
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Sadno zeliščna hiša Kikrca 
NASLOV Drnovk 1h, 5212 Dobrovo v Brdih 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Nuša Matuc  
TELEFON/GSM 041951736 
EMAIL kikrca@gmail.com 
SPLETNA STRAN https://www.facebook.com/sadnozeliscna.hisakikrca 
BLAGOVNA ZNAMKA Puhna kikrca 
 

OPIS: 
Naša kmetija je majhna. Večji del sadovnjaka, oljčnik in zeliščni vrt imamo pod Korado (najvišji vrh v 
Goriških brdih) v vasici Nozno in del še v Šmartnem. Najprej smo našo dejavnost opravljali kot hobi, 
leta 2014 pa smo se registrirali kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, nosilka sem Nuša Matuc. Študirala 
sem živilsko tehnologijo. Ker se zaposlitev težko dobi, sem  videla priložnost v tem, da nadaljujem, kar 
sta starša začela: pridelava in predelava – od sadja do zelišč. Seveda pri temu vsi sodelujemo. Smo 
družina, ki uživa v kulinariki, radi ustvarjamo nove jedi, nove okuse... Kuhamo domače marmelade in 
džeme posebnih in  čarobnih okusov, tudi z dodatki začimb in zelišč. Za vse si vzamemo čas. Skrbno 
čuvamo drevesa v sadovnjaku, nabiramo le zrele plodove, pazljivo sušimo sadje in zelišča. Začeli smo 
tudi z biodinamično metodo kmetovanja. Vsak izdelek je poseben in drugačen, vsi so ročno pakirani in 
primerni za darilo za ljudi, ki nam kaj pomenijo. Na kakovost naših izdelkov kažejo tudi številna zlata 
priznanja in znaki kakovosti, ki jih prejemamo že več kot deset let na Dobrotah Slovenskih kmetij na 
Ptuju. V letu 2017 so prvič ocenjevali čajne mešanice. Tudi Kikrca se je udeležila ocenjevanja; poslali 
smo dve čajni mešanici in dobili 2 zlati medalji. Cilj nam ni v velikih količinah, temveč je naš poudarek 
na okusu, kvaliteti in pristnosti.  

V starem narečju Goriških Brd KIKRCA pomeni skodelico. Puhna Kikrca torej pomeni polna skodelica. 
Mi jo napolnimo s tem, kar nam narava daje najboljšega, ročno predelamo in to ponujamo vam. V 
srednjeveški vasici Šmartno – le kratek sprehod izven vaškega jedra je možen tudi nakup naših 
izdelkov. 
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KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Pridelava zelišč 

 Predelava zelišč: Živilski izdelki, Kozmetični izdelki 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

 
Biodinamična pridelava 
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PONUDNIK ŠT. 3: NONA LUISA 
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Nona Luisa, Katjuša Reja Mozetič, s.p. 
NASLOV Kozana 90A, 5212 Dobrovo v Brdih 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Katjuša Reja Mozetič 
TELEFON/GSM 040 331 110 
EMAIL info@nonaluisa.com 
SPLETNA STRAN www.nonaluisa.com 
BLAGOVNA ZNAMKA Nona Luisa 
 

OPIS: 
Nona Luisa že od leta 2012 ponuja naravne ter neverjetno dišeče, ročno izdelane izdelke za nego 
telesa. Osnova vseh kozmetičnih izdelkov je oljčno olje, obogateni so z zelišči in eteričnimi olji. Vse 
recepte ustvarja ekologinja Katjuša, ki skrbi, da je vsak izdelek izdelan po najvišjih merilih in kakovostih 
od same pridelave sestavin, proizvodnje, pakiranja in končne embalaže izdelka. Poleg kozmetičnih 
izdelkov proizvajajo tudi vinske likerje z dodanimi zelišči. Vse izdelke lahko kupite v trgovini v 
Šmartnem v Goriških brdih ali preko spletne trgovine na www.nonaluisa.com. 100% naravno. 100% 
Nona Luisa. 

 

 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Predelava zelišč: Kozmetični izdelki 

 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

 
Ekološko pridelana zelišča 
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PONUDNIK ŠT. 5: DOMAČE DOBROTE METKA  
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Predelava sadja in zelenjave, Metka Harej s.p. 
NASLOV Čuklja 16, 5294 Dornberk 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Metka Harej 
TELEFON/GSM / 
EMAIL info@dobrotemetka.si 
SPLETNA STRAN www.dobrotemetka.si 
BLAGOVNA ZNAMKA Domače dobrote metka 
 

OPIS: 
Domače dobrote Metka so sinonim za pestro množico dobrot iz lastnega in lokalno pridelane sadja in 
zelenjave, zelišči in divjih rastlin. So brezsladkorne ali manj sladke, neobičajne in inovativne. Predvsem 
pa sledijo bogastvu pristnih naravnih okusov. Izdelujemo sokove, sirupe, marmelade, kompote, 
zelenjavne shranke in zeliščne namaze. 
 

 
 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Predelava zelišč: Kozmetični izdelki 

 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 
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PONUDNIK ŠT. 6: NONINE ROŽ'CE  
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Majda Škarabot 
NASLOV Orehovlje 50, Miren 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Majda Škarabot 
TELEFON/GSM 051 328 810 
EMAIL majda.skarabot@siol.net 
SPLETNA STRAN / 
BLAGOVNA ZNAMKA Nonine rož'ce 
 

OPIS: 

 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Pridelava zelišč 

 Predelava zelišč: Kozmetični izdelki 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

Ekološka pridelava (v postopku pridobivanja 
certifikata) 
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PONUDNIK ŠT. 7: KMETIJA ROGELJA  
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Zeliščna kmetija Rogelja 
NASLOV Vojščica 32, 5296 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Magda Rogelja 
TELEFON/GSM 031 202 588 
EMAIL mrogelja@gmail.com 
SPLETNA STRAN http://www.zeliscarogelja.si/index.php/sl/ 
BLAGOVNA ZNAMKA / 

 
OPIS: 
Nahajamo se v majhni kraški vasici Vojščica, nedaleč stran od italijanske meje na zahodnem delu 
Slovenije. Začetki zeliščne kmetije Rogelja segajo v leto 2010. V sklopu zeliščarstva na kmetiji 
pridelujemo zeliščne čaje, zeliščna mazila, hidrolate, zeliščne likerje, zeliščne soli in druge zeliščne 
pripravke. Organiziramo voden krožni zeliščni pohod, strokovna predavanja, delavnice, degustacije. 
 
Pri nas nudimo tudi celo paleto različnih masaž (terapevtske, energetske in refleksne masaže stopal, 
limfne drenaže, anticelulitne masaže) in pedikuro. V samo masažo vključujemo  tudi zelišča, kot so 
eterična olja,  zeliščni šopki, hidrolati. 
Z izvajanjem masaže in uporabo zeliščnih pripravkov  dosegamo zelo dobre rezultate pri odpravljanju 
najrazličnejših zdravstvenih težav ter pri ohranjanju zdravja. 
 

 
 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 
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(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: Pridelava zelišč 
 Predelava zelišč: Živilski izdelki, Kozmetični izdelki 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

 
Konvencionalna pridelava 
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PONUDNIK ŠT. 8: TRAJNICE 
PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič, Trajnice Golob-

Klančič 
NASLOV Vitovlje 18, 5261 Šempas 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Jožica Golob-Klančič 
TELEFON/GSM 031 818 010 
EMAIL trajnice@trajnice.com 
SPLETNA STRAN www.trajnice.com 
BLAGOVNA ZNAMKA Trajnice Golob-Klančič 
 

OPIS: 
Osnovna dejavnost naše kmetije-vrtnarije z dolgo tradicijo, je pridelava različnih sadik trpežnih trajnic. 
Poleg takih za okrasne grede v vrtovih in javnih nasadih gojimo tudi mnogo takih, ki se uporabljajo za 
posebne namene, kot so strešni vrtovi, rastlinske čistilne naprave, ekoremediacije, cvetoči travniki, 
medoviti in drugi učni vrtovi. 

Posebno pozornost posvečamo tudi gojenju sadik velikega števila (preko 150 različnih vrst in sort) 
trpežnih trajnih zelišč. Tako tistih, ki se uporabljajo v kulinariki in kozmetiki, kot tudi tistih, ki pripomorejo 
k našemu splošnemu boljšemu počutju ali lepemu videzu našega okolja.  

Vse naše sadike so vzgojene v domači vrtnariji, tako tiste iz semena, kot tudi tiste, jih ni možno sejati in 
jih zato razmnožujemo vegetativno s pomočjo naših matičnih nasadov na prostem. Semena v veliki 
meri pridelujemo sami. Nekaj pa jih kupujemo pri svetovno priznanih dobaviteljih semen v tujini. 

Sadike gojimo v navadni vrtni prsti in ne v šotnici. Gojimo jih na prostem, zato so prilagojene na 
naravne letne čase in so primerne za sajenje na prosto skozi vse leto, če le zemlja ni zmrznjena. Ne 
pomehkužimo jih s kemičnimi gnojili in gojitvijo v rastlinjakih, zato so utrjene in dobro prenašajo 
vremenske pogoje na prostem. Gojene asketsko, v lončkih 9x9x10 cm, imajo tudi dovolj razvit 
koreninski sistem, da sajenje na prosto prenesejo brez kake posebne nege. Tudi zalivanje ob sajenju je 
potrebno le, če jih sadimo v suho zemljo ali tik pred sušnim obdobjem.  Zelo veliko je med našimi 
vrstami zelišč tudi takšnih, ki sušo po naravi zelo dobro prenašajo in torej ne potrebujejo nobenega 
namakanja. 

Naše sadike je možno kupiti v vrtnariji ali v naši spletni trgovini na www.trajnice.com. Poleg sadik 
nudimo tudi vso strokovno podporo pri izbiri vrst in sort, primernih za posamezna tla in posamezne 
lege, za izvedbo saditve in tudi za optimalno vzdrževanje nasadov. 

 

http://www.trajnice.com/
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KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Pridelava zelišč 

 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

 
Naravi prijazna pridelava 
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Vključeni v letu 2019: 

PONUDNIK ŠT. 9: Zavod GOST so.p.  

PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Zasebni Zavod GOST na planoti socialno podjetje 
NASLOV Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Boris Kante 
TELEFON/GSM +386 41 655 789 
EMAIL zavod@planota.si 
SPLETNA STRAN http://zavod-gost.nvoplanota.si/zavod-gost-

naplanoti 
BLAGOVNA ZNAMKA ZELI 
 

OPIS: 
ZELIŠČNI CENTER stoji v vasici Grgarske Ravne na Banjški planoti nad Novo Gorico. Upravljavec CENTRA 
je socialno podjetje Zavod GOST na Planoti, ki organizira različne dogodke in skrbi za prijetno počutje 
obiskovalcev na Banjški in Trnovski planoti.  

Pri svojem delu aktivno vključuje različne kategorije invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami. Še 
posebno so v vse programe vključeni člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. 
Veliko pozornost namenjamo uporabi zelišč, ki jih sami vzgojimo v okolju, ki ni obremenjeno z raznimi 
škropivi in drugimi kemijskimi preparati zaradi intenzivnejšega kmetovanja. Pri pakiranju nas vodi 
princip ponovne uporabe, kar pripomore tudi k zmanjšanju odpadkov.  

S pomočjo vseh, ki sodelujejo v našem programu smo razvili znamko » ZELI » - tradicionalno in 
naravno. Naše dejavnosti: 

• Predstavitev znamenitosti na Banjški in Trnovski planoti: na Banjški in Trnovski planoti je veliko 
zanimivosti. Poleg lepih razglednih točk si turisti lahko ogledajo jezero elektrarne Avče, kmetijo 
z jahalnimi konji in s kampom, priznano sirarno, Muzej kovaštva, grobnico padlim v NOB, 
priznana gostišča, vzletišče za jadralne padalce in Zeliščni center. Pri obisku Zeliščnega centra 
skupinam omogočimo tudi ogled teh znamenitosti, seveda pa jih popeljemo po zeliščni poti, 
predstavimo zelišča v našem vrtu, prikažemo možnosti predelave zelišč in jih pogostimo s 
kosilom, z malico ali degustacijo lokalnih sirov in zelišč. 
 

• Pogostitve z izdelki in hrano iz zelišč: v centru pripravljamo različno vrsto hrane od 
enostavnejših pogostitev do zahtevnejših kosil in banketov, tako v centru, kot tudi na lokaciji 
naročnika. Kot posebnost smo usposobili skupino slepih in slabovidnih, ki pripravijo in 
postrežejo hrano. Med drugim izdelujejo in kuhajo žlikrofe, kar je postalo že tradicionalna 
vrsta hrane za pogostitve. 

mailto:zavod@planota.si
http://zavod-gost.nvoplanota.si/zavod-gost-naplanoti
http://zavod-gost.nvoplanota.si/zavod-gost-naplanoti
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• Delavnice o predelavi zelišč: osnovna predelava zelišč in drugih surovin rastlinskega izvora je 

sušenje, parna destilacija in namakanje. Trudimo se tudi z izdelki z višjo stopnjo predelave. 
Tako pripravljamo različna slana in sladka peciva, zeliščne sirupe, čaje ipd. Vsem obiskovalcem 
predstavimo tehnologije predelave, ki jih izvajamo, in jih tudi usposobimo, da lahko tudi sami 
delajo doma. Na opremi, s katero razpolagamo v centru omogočamo posameznikom, da si 
svoje pridelke predelujejo tudi sami za svoje potrebe. Stroškov, ki nastanejo pri predelavi, ne 
zaračunavamo v denarju, pač pa koristniki teh storitev pustijo v centru 20% izdelkov. S prodajo 
le-teh pokrivamo nastale stroške. 
 

• »Team building-i« za organizirane skupine: pridelava in predelava zelišč omogočata veliko 
vsebin in možnosti za organizacijo »team building-ov« za zaključene skupine. Tako lahko 
organiziramo pohod po zeliščni poti ali zeliščnem vrtu in spoznavamo različna zelišča. Čiščenje 
posušenih zelišč je izredno zanimivo, saj so v prostoru, kje delamo, prisotne močne zeliščne 
arome, ki sproščajo in pomirjajo. Skupine se lahko ukvarjajo tudi s pripravo čajnih mešanic in 
njihovim pakiranjem, s pripravo embalaže iz odpadnega materiala ipd. Pri vseh opravilih pa si 
posamezniki lahko nataknejo očala, ki simulirajo okvare vida slabovidnih oseb. Navedene 
aktivnosti izvajamo tudi pri naročnikih oz. uporabnikih »team building« storitev. 
 

• Programi za šole: v zadnjih letih smo uspeli pridobiti kar nekaj izkušenj z izobraževanjem  otrok 
o zeliščih in njihovi uporabi. Sodelovali smo z nekaterimi vrtci in osnovnimi šolami. Otroci so 
prihajali v center, kjer smo jim predstavili naše delo, zelišča in tudi postopke predelave zelišč v 
izdelke. Skupaj smo delali mešanice čajev, peciva, mila, zeliščne soli in podobno. Z nekaterimi 
šolami smo se dogovorili za izvedbo delavnic v šolah v okviru njihovih dopolnilnih dejavnosti. Z 
eno skupino osnovnošolskih otrok smo skupaj pripravili  hrano za degustacijo na javni 
prireditvi. 
 

• Ponudba izdelkov iz zelišč: že v pradavnini so zelišča s svojimi vonjavami, z okusom, aromami in 
notranjimi močmi očarala ljudi. To dobrobit zelišč smo vključili v naše proizvode in storitve pod 
imenom »ZELI«. Pri snovanju nas vodi odgovornost do narave in ljudi, ki prežema celoten 
postopek priprave naših izdelkov. Najprej smo pričeli z izdelavo čajev, sladkega peciva in 
zeliščnih soli. Nato smo nadaljevali s slanim pecivom, eteričnimi olji, suhim sadjem in s 
proizvodnjo izdelkov na višji stopnji predelave, kot na primer: posušeno sadje uporabljamo za 
izdelavo sadnega peciva. Eterična olja uporabljamo za izdelavo mešanic z medom, za 
inhalatorje in za izdelavo mila. Z destilacijo izdelujemo različna sadna žganja. Iz različnega 
jagodičevja pripravljamo marmelade in sirupe. V prostorih centra imamo urejeno trgovino z 
vsemi izdelki. Večino le-teh kupci namenijo za darila. Pri udejanjanju našega mota » Odgovorni 
do narave in ljudi » lahko sodelujete tudi vi. Z nakupom izdelkov » ZELI » pomagate k 
socialnemu in delavnemu vključevanju slepih in slabovidnih ter drugih ranljivih skupin. Od 
vsakega prodanega izdelka namreč namenimo odstotek za izvajanje njihovih programov. 
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KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

 
Pridelava zelišč 

 Predelava zelišč: Živilski izdelki, Kozmetični izdelki, prehranska 
dopolnila, naravni pripravi za varstvo rastlin 

 Gostinska in turistična zeliščna dejavnost 
NAČIN 
PRIDELAVE/PREDELAVE: 

Integrirana pridelava 
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PONUDNIK ŠT. 10: CARSTICA 

PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Zavod Herba Carstica  
NASLOV Opatje selo 7e, 5291 Miren 
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Urška Frančeškin Pahor 
TELEFON/GSM 041 387 642 
EMAIL Info.carstica@gmail.com 
SPLETNA STRAN https://carstica.com/ 

BLAGOVNA ZNAMKA Carstica  
 

OPIS: 
S prijatelji, na goriškem Krasu, po ekoloških načelih in s spoštovanjem do narave, obdelujemo 1,5 ha 
površin s sivko. Skromna kraška tla sivki zelo ustrezajo in celo pripomorejo k večji kakovosti eteričnega 
olja. Vrsta sivke, ki jo gojimo pri nas (Lavandula X Intermedia ali Lavandin; sorta: Budrovka) je znana po 
svojem izjemnem antiseptičnem delovanju. Poleg antiseptičnih učinkov, ki jih ima na naše telo, 
uravnoveša tudi um in duha. S svojim svežim vonjem in cvetno noto je sivka izvrsten spremljevalec na 
poti osebne rasti. Njena spodbujajoča energija nam pomaga pri izražanju individualnosti in iskanju 
smisla. 

 
 
 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 
(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: 

Pridelava zelišč: sivka, žajbelj, smilj in rožmarin 

 
 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

Ekološka pridelava  

https://carstica.com/
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PONUDNIK ŠT. 11: KMETIJA KODRIČEVI  

PODATKI ZA SPLETNO STRAN: 
POLNO IME Kmetija Kodričevi , dopolnilna dejavnost na 

kmetiji, nosilec  Primož Zgonik 
NASLOV Branik 28, 5292 Branik  
STATISTIČNA REGIJA Goriška regija 
KONTAKTNA OSEBA Kristina Zgonik  
TELEFON/GSM 041 413 722 
EMAIL kodricevi@gmail.com 
SPLETNA STRAN http://www.kodricevi.si/sl 

BLAGOVNA ZNAMKA  
 

OPIS: 
Naša domačija Kodričevi je v Braniku ob glavni cesti med Novo Gorico in Štanjelom. Kmetija je 
pretežno vinogradniška, zasajenih imamo tudi nekaj ducatov češenj. V letu 2010 smo se začeli 
intenzivno ukvarjati še zdravilnimi rastlinami. Zasadili smo ameriški slamnik, sivko, ognjič in timijan iz 
katerih izdelujemo različne izdelke. V letu 2012 smo imeli prvo žetev ameriškega slamnika in 
sivke.  Proizvode iz teh rastlin imamo predstavljene v izdelkih. Ker je domačija po tradiciji usmerjena v 
vinogradništvo in vinarstvo, proizvajamo vina iz belih in rdečih sort grozdja. Za pridelavo grozdja 
imamo certifikat integrirane pridelave. Grozdje pridelujemo na naravi prijaznejši način, kar posledično 
uživajo naši vinopivci. Na kmetiji imamo trgovinico, v kateri prodajamo naše izdelke.  

 
 

KATEGORIJE (FILTRI) 
 
REGIJA: 

 
Goriška regija 

 Pridelava zelišč: sivka, ameriški slamnik, ognjič, 

http://www.kodricevi.si/sl
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(ZELIŠČNA) DEJAVNOST: timijan 
 
 
 
NAČIN PRIDELAVE/PREDELAVE: 

Ekološka pridelava  
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